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Beszámoló Szűcs Ákos  

 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2019. szeptember 1. és 2019. szeptember 30.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. szeptember 2. - HK ülés 
2019. szeptember 5. - Elektronikus szavazás 
2019. szeptember 9. - HK ülés 
2019. szeptember 16. - HK ülés 
2019. szeptember 23. - HK ülés 
2019. szeptember 26. - Elektronikus szavazás 
2019. szeptember 27. - Elektronikus szavazás 
2019. szeptember 30. - HK ülés 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2019. szeptember 4. - Kari Tanács 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 
Oktatási Bizottság vezető: 
 

 Belső Oktatási Bizottsággal foglalkoztam: 
o Bejelentettem a szeptember 19.-i ülést és időpontról szavaztattam 
o Bejelentettem a szeptember 26.-i ülést 
o Feladtam a TVSZ-tesztek következő anyagait 
o Elkészítettem a TVSZ-teszteket 
o Ülést tartottam 2 alkalommal az irodában 

 OHV értékelés metodikájáról tartottam emlékeztető foglalkozást 

 Vizsgaellenőrzéssel kapcsolatos tudásátadást tartottam 
o Kijavítottam a teszteket és megbeszéltük az eredményeket 
o Elkészítettem a Bizottsági pontozást 

 Oktatási Fogadóórát tartottam: 
o Feliratot szerkesztettem és nyomtattam 
o Fogadóórát tartottam 2 alkalommal az irodában 
o Oktatásos tudásátadást integráltam a fogadóórába 

 Külső Oktatási Bizottsággal foglalkoztam: 
o Levelező listára érkező anyagokat küldtem haza 1 alkalommal 
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o Levelező listára érkező fontosabb anyagokat olvastam el és véleményeztem 1 
alkalommal 

 Tanszéki összeköttetéssel tevékenykedtem: 
o Pásztor Nikolett és Boldizsár Nórával vettem fel a kapcsolatot Infrastruktúra 

szakosodás témában és tantárgyvéleményez ügyben 
o Tóth Csabának foglaltam össze hallgatói véleményeket Út- és Vasútépítési Tanszék 

tantárgyakkal kapcsolatban Infrastruktúra szakosodás témában 

 Lovas Tamással értekeztem:  
o Oktatási fejleményekkel kapcsolatosan 
o Kérvényekkel kapcsolatban 

 Lovas Tamással, Baranya Sándorral és Celement Adrienne-nel találkoztam OHV ügyben 

 Férőhelybővítés ügyben intézkedtem az időszak alatt 2 tantárggyal kapcsolatban 

 Karimába gyűjtöttem oktatásos és egyéb időpontokat 

 Hallgatói megkeresésekre reagáltam 
o Szakdolgozat és diplomamunka témával kapcsolatosan 
o Újrafelvételi lehetőségekről, szakváltásról és képzés elhagyásáról 
o Új mintatantervi változtatások és könnyített előkövetelményekkel kapcsolatosan 
o Önköltségtérítés csökkentéssel kapcsolatban 
o Mesterképzésen való kedvezményes tanrend miatt 
o Passzív félév lehetőségeiről 
o Tantárgyfelvételi lehetőségekről 
o Építő2000 archív tantárgyleírással kapcsolatban igazítottam el régi hallgatót 

 Neptunos Kérvényekkel foglalkoztam 
o Dupla jogviszony megszűntetésével intézkedtem többször 
o Utólagos aktiváltatás témában reagáltam a kérdésekre 
o Utólagos tantárgyfelvételben segítettem és kérvényt próbatöltöttem 
o Kedvezményes tanrenddel kapcsolatban segédkeztem 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Mentorgárda felelős: 
 

 Károlyi Rolanddal való folyamatos értekezés 
o Aktuális információk, fejlemények, hírek átadása heti szinten (operatív háttér) 

 Mentorgárdás gyűlést tartani ugrottam be 1 alkalommal 

 Gólyatanács rendezvénnyel kapcsolatban egyeztettem többször a Mentorgárdával 

 A Mentorgárda honlapjának aktualizálásával értekeztem 

 Felkészültem a jegyzőkönyvből és beszámoltam a Képviseletnek az aktualitásokról 
 
Kari Tanulmányi Bizottság: 
 

 Elolvastam és véleményeztem méltányossági kérelmeket, kérvényeket 7 turnusban az 
időszak alatt  

 Kedvezményes Tanrend pontozást készítettem 3 alkalommal az időszak alatt 

 Részt vettem az elsőéveseknek tartott Dékánhelyettesi Tájékoztatón 

 Dékánhelyettesi Tájékoztató utáni kihelyezett KTB ülésen vettem részt 
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Kari Tudományos Bizottság: 
 

 - 
 
Kari Kreditátviteli Bizottság: 
 

 Elolvastam és véleményeztem listára érkező anyagokat, átvételi kérvényeket 2 turnusban az 
időszak alatt  

 
Kari Oktatási Bizottság: 
 

 - 
 
Kari Fegyelmi Bizottság: 
 

 - 

 
Egyéb feladatok 

 
 

 Regisztrációs héten segédkeztem a kollégiumi beköltöztetésnél 

 Regisztrációs héten részt vettem a fórumon és segédkeztem a pakolásban 

 Alumni rendezvénnyel foglalkoztam: 
o Összefoglaló e-mailt készítettem az italrendelésről 
o Balassa Pétert kerestem e-mailen pult témával kapcsolatban 
o Balassa Péterrel értekeztem elmaradó pult témában 
o Káli Zoltánt kerestem e-mailen üvegajtó kinyittatás témával kapcsolatban 
o Emlékeztető e-mailt írtam 3 alkalommal 
o Üvegajtó és nagyteremkulcsot kölcsönöztem a portáról 
o Névsort adtam le a portán és egyeztettem a portással az eseményről 
o Földszinti kulcsot, kondért és zsámolyt kölcsönöztem a gondnokságról 
o Egyeztettem a gondnokkal az eseményről és bejelentéséről 
o Berendeztem a Teraszt az eseményre, miután felvittük a kellékeket 
o Elkészítettem a Legnagyobb kvíz evör-t 
o Blob képet kerestem a bemutatkozós feladathoz 
o Nyomtattam az eseményre (feladatokat, névsort és útjelzéseket) 
o Kiragasztottam az útjelzéseket 
o Főzésnél segédkeztem 
o 2019.09.13. - Eseményrészvétel 
o Esemény utáni napon lepakolás és útjelzések leszedése 
o Esemény után a kulcsok és egyéb eszközök portára és gondnokságra való 

visszakerülésében intézkedtem 
o Kijavítottam és összegeztem a Legnagyobb kvíz evör eredményeit 
o Részvételköszönő e-mailt fogalmaztam a listára, amelyhez csatoltam a kvíz 

megoldókulcsát az eredményekkel 

 Gólyatanács sorozattal foglalkoztam: 
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o Messenger csoportot hoztam létre a feladatkörök tisztázása miatt 
o Prezentáció szerkesztésével foglalkoztam 
o Megosztottam a prezentációt a Mentorgárdával 
o Előadtam a prezentációt 
o Esemény előtti és utáni rendezkedésben segítettem 
o Nyeremények témához gyűjtöttem ötleteket 

 Az EMT Sütiparty megnyitóján vettem részt 

 Részt vettem a Kútbereki hétvégén 

 Részt vettem a Tisztújító fórumon 

 Személyi teljesítményértékelés Puskely Gergővel 

 Emlékeztetőt korrektúráztam az időszak alatt 4 alkalommal 

 Projektort adtam ki és gyűjtöttem be az időszak alatt 2 alkalommal 

 Elkészítettem időre a féléves online naptáramat 

 Véleményeztem a levelező listára érkező legtöbb egyéb anyagot 

 Posztomhoz nem kapcsolódó kérdésekre reagáltam 

 Időre kitöltöttem a doodle-kat 

 Időre frissítettem és közzé tettem a beszámoló dokumentumomat 

 Slacket alkalmazást használtam (nyomon követtem az eseményeket és írtam azon) 
 

Értékelés 

 
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja: 
 

 Jelenlét pont: 17,5 pont 

 Munka pont: 69,67 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 40,95 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 28,72 pont 

 Összesített pont: 81,17 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 65.378 Ft 


